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– Landstingen har många
högutbildade som man inte tar
till vara. Företag har inte råd att
inte ta tillvara medarbetares
idéer. Här kan landstingen lära
av företagen. 

Det tycker Ola Landgren, en
ung läkare som för ett år sedan
tog steget över till det privata
näringslivet.

– De flesta tror att man tar arbete i
näringslivet för att tjäna pengar, säger
Ola Landgren.

Schablonbilden av det privata nä-
ringslivet är ju att där tjänar man rejält
med pengar, att det är »glassigt» att ar-
beta där.

– Mitt val skedde på andra grunder.
Dessutom stämmer verkligheten inte
med schablonbilden. Jag upplevde
landstinget som väldigt förutsägbart, att
man kör på gamla recept. Jag ville inte
fortsätta arbeta utan att testa en arbets-
givare med ett annat förhållningssätt.

Eftersom Ola Landgren är läkare,
han är legitimerad och håller på med
forskning, var valet givet; ett läkeme-
delsföretag.

– För mig var det lockande att få se
hur det fungerar när medarbetare stimu-
leras att ta egna initiativ. Jag ville se vad
det blir för resulatat i ett sådant klimat.

Ola Landgren menar att landstingens
stora svaghet är att man inte tar till vara
idéer och initiativkraft.

– Det är inte enbart hög lön och resor
som får anställda att göra saker snabbt
och bra. Man kommer inte i mål med det.

Möjlighet att påverka
Det handlar om helt andra saker, an-

ser Ola Landgren.
– Det som betyder något är om man

känner att man kan påverka sin situtaion
och att man blir respekterad för det man
kan.

– Att bara ge pengar fungerar inte,
tvärtom kan det ha motsatt effekt. Vad
som behövs är en kultur som får an-
ställda att trivas, att vilja göra sitt bästa.

– Det gäller att se de små nyanserna
och ta till vara kloka, driftiga, innovati-
va medarbetare. Får man vara med och
ha inflytande blir man mer intresserad
av sitt arbete.

Det finns också andra krav, anser Ola
Landgren, som måste uppfyllas för att
en organisation ska fungera väl. Det
krävs framför allt en tydlig ledarstruk-
tur som ger tydliga signaler. Organi-
sationen måste ha tydliga mål.  Detta
saknar han i landstinget.

– Men det finns naturligtvis undan-
tag med kliniker som fungerar väl, sä-
ger Ola Landgren.

Han är medveten om att hans per-
spektiv är kort, att han inte har någon
lång erfarenhet att grunda sina åsikter på.

– Men nu jag har varit borta från
landstinget i ett år. Jag har fått lite per-
spektiv och ganska många aha-upple-
velser, säger Ola Landgren. Nu kan jag
se lösningar på sådant som då kändes
fullständigt olösligt.

Med friska ögon
Eftersom perspektivet är kort menar

Ola Landgren att han fortfarande kan se
de två företagskulturerna med friska
ögon. När han gjorde sin AT-tjänstgö-
ring arbetade han under en kort tidspe-
riod på samtliga stora områden inom
medicinen. Den som arbetat i 20 år och
är specialist vet ju, menar han, egentli-
gen bara läget inom den egna sfären.

– Det finns en viss styrka i att vara ung
i systemet. Man vill lägga till saker och
man vill komma med förslag. Man ser
fortfarande möjligheter till nya lösningar.
Tyvärr tar landstinget inte till vara nya
ögon och risken är stor att man faller pas-
sivt in i mönstret, och då kommer det inte
heller att hända någonting.

Han minns första dagen som AT-lä-
kare. När han kom där, helt ny på klini-
ken, fick han veta att han skulle delta i
ronden 15 minuter senare.

Den erfarenheten jämför han med
första dagen på sin nya arbetsplats i nä-
ringslivet. På skivbordet fanns blom-
mor och välkomstbrev, arbetsbeskriv-
ning, introduktionsprogram och alla
nödvändiga faciliteter.

Kort efter skrevs en målbeskrivning

med vad han förväntades utföra under
1997. Målbeskrivningen innehöll mel-
lan fem och tio punkter.

– Det var helt klart vad jag förvänta-
des göra och vad företaget hade för för-
väntningar på mig. Allt var mycket tyd-
ligt.  

– Mitt personliga måldokument in-
nehåller också en tidplan, som följs upp
med samtal med den närmsta chefen tre
gånger om året. Det genomförda arbetet
stäms då av mot planen. – Det som är
klart prickas av och planen justeras om
det behövs. Varje år skrivs en ny plan.

Som komplement till det systematis-
ka arbetet finns en öppen kultur, ett kli-
mat som innebär att chefen hela tiden är
tillgänglig för diskussion.

– Det finns mycket utrymme att ta
egna initiativ. Alla förslag välkomnas
och ofta kommer signalen att man ska
precisera sig och komma tillbaka med
ett vidareutvecklat förslag.

– Väldigt ofta resulterar det i mindre
projekt för att man ska kunna testa om
en idé är hållbar. Som  anställd vet jag
alltså att mina idéer tas till vara. 

Ola Landgren menar att det är helt
och hållet en kulturfråga att det funge-
rar så här.

Behovet av visioner
Företagets arbete bygger inte bara på

personliga måldokument. För hela före-
taget finns en vision, långsiktiga mål
och strategier för att nå målen. Fort-
löpande kontrollerar företaget att man
är på rätt väg.

– När det gäller sjukvården har jag
hört ledningar säga att det inte går att
mäta sjukvård och därför skulle det inte
heller vara möjligt att sätta upp mål. Men
då gör man det lite väl enkelt för sig.

– Självklart måste man ha mål för
verksamheten. Och det går faktiskt att
ha subjektiva mål. Det går t ex att fråga
patienterna och kontrollera tillgänglig-
heten, anser Ola Landgren.

Han menar att man genom kliniskt
förankrat kvalitetsarbete kan tydliggöra
vad som kan göras bättre.

– Det finns ju en positiv strävan i
sjukvården, alla vill ju gott. Jag tror det
går att identifiera många punkter som
kan göras bättre. Det finns så mycket re-
surser som inte används optimalt i
sjukvården, säger Ola Landgren.
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